
Referat fra bestyrelses mødet d. 4//3/2019 
 

 
Drøftelser på mødet, der er ført til referat, udfyldt for Anders Fuglsang i hans fravær:  
 
 
Bestyrelsen har påpeget at der skal være en bedre mail kultur, således der svares på mails, om 
disse er set, således afsender har noget at arbejde ud fra.  
Ligeledes blev der forklaret at der nu, er fremsendt mail til den omtalte Arbejdes gruppe, således 
at det valg FSAS, bestyrelse har taget, er dette der følges, vedr. Kurt og Thorkild som forhandlere 
på vegne heraf.  
 
Vedr. punkt 2 a i dagsordenen:  
Så er der aftalt at træningerne deles ud af Brian, Camilla sender ham Excel fil til Brian, således 
dette bliver lettere for ham.    
 
Der er besluttet, at Licens kurser m.v. varetages af Anja Laulund.  
 
Vedr. punkt 2c:  
Anders (Kasser) forventer at høre nærmere fra Bo Baltzer omkring dansk metal. Og dennes 
afgørelse ud fra fremsendte ønske fra FSAS, i forhold til tilskud. Der gives udmelding når dette er 
på plads og eller såfremt der er nyt.  
 
Vedr. Ambulance.  
Bestyrelsen har besluttet at ambulance kontrakten for 2019 er godkendt.  
 
Vedr. Nyt fra kasseren 
I forbindelse med pristigninger for leje af lokaler, til årets klubfest, så påpeges der en udfordring i 
at forblive fremadrettet på ”Knivholt Hovedgaad. Festudvalget vil undersøge mulighederne, for 
nye lokaler fremover.   
 
Nyt fra ungdoms afdelingen 
Ingen arbejdsmæssige ændringer. Der er fuld gang i bilerne, således disse klargøres til åbent hus, 
malingen er sponsoreret af Thomas  Christiansen fra klubben,  ligeså er der fortsat planlagt 
arrangementer for de unge. PT. Er der 3 planlagte events for de unge kører:  
 

• Afslutning af vinter træningerne: D. 17/3/2019 og d.7/4/2019, - alle dage kl. 14.00 i 
Svenstrup 

• Teambuilding tur Aalborg flyveplads. D. 13/4/2019 kl. 09.45 på adressen: Thisted landevej 
53, Vadum 
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Vedr. arbejdes dage:  
Så er der i bestyrelsen besluttet følgende:  
 

• Genåbning af banen (arbejdes dag over to dage)  
o D. 30/3/2019 og D. 31/3/2019.   

 
Nedlukning af banen når sæsonen er slut i 2019 

• D. 12/10/2019 
 
Vedr. forespørgsel af event fra Catona.  
 
Denne forespørgsel er under behandling, og der meldes tilbage til firmaet. Da dette skal tilpasses 
aktivitets kalenderen – Att: Anders Fuglsang.  
 
Vedr. Løbsleder til klubmesterskaberne 
 
Anders Pedersen, (Kasser) – kontakter Allan Jensen. Påtale var ligeså at rette en forespørgsel til 
Asgervendelbo – Dette gøres evt. når udfaldet fra Anders tilbagemeldes.  
 
 
Referat taget på dagen, på vegne af Anders Fuglsang i hans fravær af:  
 
Daniel.  
 

 
 
 
 
 


